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STB-00 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 
budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów 
oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D)    Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 
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Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. 
 
Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do 
obliczeń. 
 
Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie 
z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 
zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
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opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie.   
Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 
 
STB-01 Roboty rozbiórkowe 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów  wg projektu.     
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
 Zakres robót 
- roboty rozbiórkowe płyt chodnikowych z nawierzchni dziedzińca 
-  rozebranie krawężników i obrzeży, betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej     
-  demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podwórzowy 
- demontaż, a po skończonych pracach związanych z ułożeniem nawierzchni ponowny  
   montaż stojaków rowerowych 
- wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 
kolorowy), tworzywa sztuczne . 
 
Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. 
 
Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy 
używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 
 
Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
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Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  (wymienić inne 
jednostki np. m3 rozbieranych konstrukcji żelbetowych) 
 
Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 
Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy – m2, m3 i szt.  po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
 
   
STB-02    Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania korytowania wraz z profilem i 
zagęszczeniem podłoża. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla 
inwestycji   
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
profilowania i zagęsczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"  
2. MATERIAŁY Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Szczególowe wymagania dotyczące sprzętu 
Szczególowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
Koparek, równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walców statycznych, wibracyjnych lub płyt 
wibracyjnych 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4.TRANSPORT 
4.1. Szczególowe wymagania dotyczące transportu 
Szczególowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"   
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4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w STWiOR     
Transport materiału ewentualna utylizacja pozostaje w gesti wykonawcy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w STWiOR  „Wymagania ogólne"  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania w czasie robót 
Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 cm 6.2.7. 
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Zagęszczenie profilowanego podłoża. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża Wszystkie 
powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego podłoża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00„Wymagania 
ogólne"  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 profilowania podłoża obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
— profilowanie dna koryta lub podłoża, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie podłoża, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
5.1. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
5.2. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
5.3. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych 
5.4. i podłoża przez obciążenie płytą 
5.5. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą 
  
 
 
STB-03 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 
 
1.WSTEP 
1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne 
dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchni. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
 
Zakres robót : 
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna   
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna   
  
  
1.Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw 
zageszczonej mieszanki, która stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D- 
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”   
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno byc kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn Swiru wiekszych od 8 mm. 
25 
Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Własciwosci kruszywa 
Kruszywo powinno spełniac wymagania okreslone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne”  
 
3. SPRZET 
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoza 
Przygotowanie podłoSa powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczace rozkładania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”   
5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac odcinki próbne, zgodnie z 
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”   
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.26 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D- 
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy 
Czestotliwosc oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D- 
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podłoSa, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłozenie mieszanki, 
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- zageszczenie rozłoSonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót 
. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
 
 
 
 
STB-04  Betonowe obrzeża i krawężniki 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeża na zakonczeniu 
nawierzchni boisk. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych: 
a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30 
2.2.3. Materiały na ławe i do zaprawy 
Owir do wykonania ławy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac wymaganiom podanym w 
OST D-08.01.01 „Krawezniki betonowe”   
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne”   
26 
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy 
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byc przewo#one dowolnymi srodkami transportu po 
osiagnieciu przez beton wytrzymałosci minimum 0,7 wytrzymałosci projektowanej. 
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Obrze#a powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Kraweżniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypke (ławe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom ławy w planie z uwzglednieniem w 
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoze lub podsypka (ława) 
Podło#e pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (ławe) 
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych 
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podło#u w miejscu i ze 
swiatłem (odległoscia górnej powierzchni obrze#a od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnetrzna sciana obrze#a powinna byc obsypana piaskiem, #wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nale#y wypełnic je piaskiem lub zaprawa 
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale#y oczyscic i zmyc woda. Spoiny 
musza byc wypełnione całkowicie na pełna głebokosc. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze#y chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan 
In#ynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długosci i głebokosci uszkodzen nalezy wykonac za 
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 
10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nalezy przeprowadzic z dokładnoscia do 1 mm 
przy u#yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie katów prostych w narozach elementów wykonuje sie przez przyłozenie katownika do 
badanego naro#a i zmierzenia odchyłek z dokładnoscia do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmowac wszystkie własciwosci okreslone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót nalezy sprawdzac wykonanie: 
a)koryta pod podsypke (ławe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)podłoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
−linii obrzeza w planie, które moze wynosic ± 2 cm na ka#de 100 m długosci obrzeza, 
−niwelety górnej płaszczyzny obrzeza , które moze wynosic ±1 cm na kazde 100 m długosci obrzeza, 
−wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywac całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełna głebokosc. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
In#yniera, je#eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 
−wykonane koryto, 
−wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrze#a chodnikowego obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−dostarczenie materiałów, 
−wykonanie koryta, 
−rozscielenie i ubicie podsypki, 
−ustawienie obrzeza, 
−wypełnienie spoin, 
−obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, 
−wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Owir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u#ytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodnosci 
8. BN-80/6775-03/ 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/ 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. 
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STB-05  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych   z kostki  
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem nawierzchni  dziedzińc  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej      
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana  
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  normami i z 
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogólne”    
    
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni  
2.2.1. Kostka betonowa  
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-80/6775-
03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wyglądu  zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, 
nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie.  
Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania:  
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach,  
- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- ścieralność na tarczy Bohmego L 4 mm.  
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 
kostki muszą być bez uszkodzeń.  
Grubość kostki 8 cm.  
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inspektora Nadzoru ,  
Wykonawca ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
 
2.2.2. Piasek  
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712.  
2.2.3. Cement  
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement  
stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Przechowywanie  
cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08  
2.2.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w,, Wymagania ogólne”    
Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów z kostki  
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
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- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
- urządzenia do cięcia kostki.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymagania ogólne”    
Transport kostki betonowej  
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie może  
przekraczać 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ,,Wymagania ogólne”    
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Koryto pod nawierzchnię z kostki betonowej  
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane  
zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST   Wskaźnik 
zagęszczenia koryta -3 0,97 według metody Proctora.  
5.2.2. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej  
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo – piaskową 1 : 4 o grubości 5  
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające pozostawiało 
ledwo widoczny ślad.  
 
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej  
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami  
wynosiły 2¸3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym  
przez Inspektora Nadzoru) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek  
ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z  
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy  
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu  
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Szerokość  
spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm.  
 
Kostki lub płyty pęknięte powinny być wymienione na całe.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności  
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w  
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą SST i przedstawi 
stosowne atesty lub aprobaty techniczne.  
Należy sprawdzić:  
- cechy geometryczne nawierzchni:  
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm,  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
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± 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,  
- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypkę – grubość 
podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5  
cm,  
prawidłowość ułożenia kostki:  
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,  
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,  
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,  
-prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym  
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,  
-prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i  
zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki  
w trzech losowo wybranych miejscach,  
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na  
powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
 
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymagania ogólne”     
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta i podsypki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w . ,,Wymagania ogólne”    
9.2.Cena jednostki obmiarowej:  
 
Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- roboty pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,  
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.  
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w  
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 
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STB-06  Zieleń 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  odtworzeniem zieleni 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  „Wymagania ogólne  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w   „Wymagania ogólne”   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w     „Wymagania ogólne”   
2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany 
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w   „Wymagania ogólne”   
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 odtworzenia zieleni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiału roślinnego, 
− pielęgnację terenu: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
10. przepisy związane 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
 


